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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ -ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΑΑΜ& ΜΕΑ      (  CPV:  90900000-6  )  

      Σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου για την άρτια 

διεξαγωγή  του  επικείμενου  Διαγωνισμού  Αποκομιδής-Μεταφοράς  Επικίνδυνων 

Ιατρικών Αποβλήτων ΕΑΑΜ & ΜΕΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 

θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές. 

      Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες, με ημερομηνία έναρξης 

την επομένη της ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου :

www.limnoshospital.gr

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ 

ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 18-01-2016

ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 22-01-2016

      Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και 

να επισημάνουν του όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το 

διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από 

τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις 

τους  καθώς  και  να  ζητήσουν  διευκρινίσεις  στο  αναγραφόμενο  e-mail  και  fax της 

υπηρεσίας.

                                                               Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ κ.α.α.

                                                Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                                                            ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΥΠΟΛΙΑ

Συνημμένα: Tεχνικές Προδιαγραφές        

                                                                

http://www.limnoshospital.gr/


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για  την  αποκομιδή  -  μεταφορά  των  επικίνδυνων  αποβλήτων  υγειονομικών  μονάδων 
ΕΑΑΜ & ΜΕΑ απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα οι άδειες 
και  τα  λοιπά  δικαιολογητικά  που  περιγράφονται  παρακάτω  (σε  επίσημα  θεωρημένα 
αντίγραφα):

Διαπεριφερειακή Άδεια για αποκομιδή - μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών 
μονάδων  (εφεξής  ΕΑΑΜ  &  ΜΕΑ),  σύμφωνα  με  το  άρθρο  10  παρ.  5  της  ΚΥΑ 
37591/2031/2003, όπου πρέπει να περιλαμβάνονται οι περιφέρειες μέσα στις οποίες και 
δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο.

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) όπως εκάστοτε 
ισχύει,  με  θεώρηση γνησίου  υπογραφής,  του  νόμιμου  κατόχου  της  άδειας   μεταφοράς 
ΕΑΑΜ & ΜΕΑ, στην οποία θα αναγράφεται ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς 
των ΕΑΑΜ & ΜΕΑ που παράγονται από το Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου σύμφωνα με τους 
όρους  της  ΚΥΑ  37591/2031/2003  και  ότι  διαθέτει  το  απαιτούμενο  προσωπικό  για  να 
εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΕΑΑΜ & ΜΕΑ του Γενικού Νοσοκομείου-ΚΥ Λήμνου 
σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 37591/2031/2003 
2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) όπως εκάστοτε 
ισχύει,  με  θεώρηση γνησίου  υπογραφής,  του  νόμιμου  κατόχου  της  άδειας   μεταφοράς 
ΕΑΑΜ  &  ΜΕΑ,  στην  οποία  να  δηλώνεται  ότι  διαθέτει  (τουλάχιστον)  δύο  οχήματα 
μεταφοράς  ΕΑΑΜ  &  ΜΕΑ,  τα  οποία  κατ΄  ελάχιστον  θα  πρέπει  να  είναι  ειδικά 
αδειοδοτημένα για μεταφορά  ΕΑΑΜ & ΜΕΑ, τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν ψυκτικό 
θάλαμο με δυνατότητα ψύξης ≤ 8οC και με ελάχιστη χωρητικότητα (θαλάμου) 18 m3 (κ.μ), να 
μην  φέρουν  μηχανισμό  συμπίεσης,  να  μπορούν  να  πλένονται  και  να  απολυμαίνονται 
εύκολα και να διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και των 
χειριστών. 
3. Βεβαίωση  Αποδέκτη  ΕΑΑΜ  &  ΜΕΑ  &  Βεβαίωση  Προμήθειας-Συνεργασίας,  για  το 
δημοπρατούμενο έργο, της συμβεβλημένης με το Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου  σταθερής 
μονάδας επεξεργασίας ΕΑΑΜ & ΜΕΑ προς την αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς ΕΑΑΜ & 
ΜΕΑ 
4. Βεβαίωση Ασφάλισης ή  Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του νόμιμου κατόχου της άδειας 
μεταφοράς  ΕΑΑΜ-ΜΖ  με  ασφαλιστική  εταιρεία  για  ασφάλιση  της  αστικής  ευθύνης  και 
κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον, όπως απαιτείται από το άρθρο 10 παρ. 4 
της ΚΥΑ 37591/2031/2003
5. Σύμβαση του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΑΜ & ΜΕΑ με πιστοποιημένο 
Σύμβουλο Ασφάλειας για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα με 
την   ΚΥΑ  64834/5491/2000  (ΦΕΚ  1350/Β΄)καθώς  και  το  σχετικό  πιστοποιητικό 
επαγγελματικής κατάρτισης του Συμβούλου Ασφαλείας.
6. Άδεια  κυκλοφορίας  των  Οχημάτων  Μεταφοράς  ΕΑΑΜ  &  ΜΕΑ  όπου  σαφώς  να 
αναφέρεται  η  χρήση  τους  για  μεταφορά  ΕΑΑΜ  &  ΜΕΑ.  Για  την  κάλυψη  των  αναγκών 
εκτέλεσης της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) Οχημάτων 
Μεταφοράς ΕΑΑΜ & ΜΕΑ
7. Πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR και άδειες οδήγησης, των οδηγών 
που θα διενεργούν τη μεταφορά των ΕΑΑΜ & ΜΕΑ καθώς και τα αποδεικτικά για τη σχέση 
των  οδηγών  με  την  εταιρεία  (αναγγελίες  πρόσληψης  ΟΑΕΔ  και  Α.Π.Δ  ΙΚΑ  τελευταίου 
τριμήνου). Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση 
στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά.
8. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) όπως εκάστοτε 
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νόμιμου κατόχου της άδεια μεταφοράς ΕΙΑ-



ΜΧ, στην οποία να δηλώνεται ότι θα παρέχει τουλάχιστον  δύο (2) αδειοδοτημένα οχήματα 
μεταφοράς ΕΑΑΜ & ΜΕΑ και τουλάχιστον  δύο (2) πιστοποιημένους κατά ADR οδηγούς καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
9. Πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας κατά  ISO 9001:2008 &  ISO 14001:2004  για τη 
συλλογή –μεταφορά αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΑΜ & ΜΕΑ).
10. Έγγραφα που να αποδεικνύουν  την προϋπηρεσία  του νόμιμου  κατόχου  της  άδειας 
μεταφοράς  στο  αντικείμενο  της  μεταφοράς  ΕΑΑΜ  &  ΜΕΑ,  με  ελάχιστη  αποδεκτή 
προϋπηρεσία δύο πλήρη έτη εντός της προηγούμενης τριετίας, με υποβολή των σχετικών 
συμβάσεων (και των τιμολογίων έναρξης και λήξης του έργου) που υλοποιήθηκαν εντός της 
προηγούμενης τριετίας.
11. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) όπως εκάστοτε 
ισχύει,  με  θεώρηση γνησίου  υπογραφής,  του  νόμιμου  κατόχου  της  άδειας   μεταφοράς 
ΕΑΑΜ & ΜΕΑ, στην οποία να δηλώνεται  ότι: α) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού (διαχείριση ιατρικών αποβλήτων), 
β)  δεν  του  έχουν  επιβληθεί  βεβαιωμένες  παραβάσεις  συναφές  με  το  αντικείμενο  του 
διαγωνισμού (διαχείριση ιατρικών αποβλήτων) και γ) ότι η εκτέλεση του έργου συλλογής 
και  μεταφοράς  ΕΑΑΜ  &  ΜΕΑ  θα  γίνεται  τηρώντας  τα  προβλεπόμενα  στην  ΚΥΑ 
37591/2031/2003 με τα παραρτήματά της καθώς και σε άλλη διάταξη για τη διαχείριση 
επικίνδυνων  αποβλήτων,  γεγονός  που  μπορεί  να  διαπιστώσει  η  αναθέτουσα  αρχή  με 
οποιοδήποτε μέσο διαθέτει.
13.    Ο ανάδοχος να πραγματοποιεί τακτική μεταφορά των ΕΑΑΜ & ΜΕΑ σύμφωνα με τις 
ανάγκες του Νοσοκομείου κάθε τριάντα (30) ημέρες και έκτακτα όποτε υπάρχει ανάγκη. Σε 
περιπτώσεις ανώτερης βίας (καιρικές συνθήκες κλπ) που δεν είναι εφικτή η αποκομιδή των 
ΕΑΑΜ & ΜΕΑ στην καθορισμένη συχνότητα, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει προφορικά 
και  γραπτά  τον  εργοδότη  και  να  αναφέρει  τους  λόγους  της  μη  προέλευσης.  Σε  κάθε 
περίπτωση οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ανταπόκριση και 
αποκομιδή των ΕΑΑΜ & ΜΕΑ μόλις αρθούν οι λόγοι ανώτερης βίας.

Η Υγειονομική Μονάδα θα παραδίδει στον ανάδοχο κατάλληλα συσκευασμένα- σύμφωνα 
με την ΚΥΑ και  τον κώδικα  ADR- τα ΕΑΑΜ & ΜΕΑ που παράγει.  Τα ΕΑΑΜ & ΜΕΑ θα 
μεταφέρονται  στο  όχημα  μεταφοράς  από  τους  ειδικούς  ψυκτικούς  θαλάμους  της 
Υγειονομικής Μονάδας (όπου αποθηκεύονται προσωρινά) από προσωπικό του Αναδόχου.

14.  Ο  ανάδοχος  θα  συνεργάζεται  με  τον  υπεύθυνο  του  Νοσοκομείου  (Υπεύθυνη 
Νοσηλεύτρια Λοιμώξεων) για τη συμπλήρωση του συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης των 
ΕΑΑΜ & ΜΕΑ (πιστοποιητικό ζύγισης, παραλαβής και μεταφοράς ΕΑΑΜ & ΜΕΑ) σύμφωνα 
με τους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος 4 της ΚΥΑ, του οποίου και κρατά αρχείο μαζί με 
τα  στοιχεία  λειτουργίας  της  εγκατάστασης,  τις  αναλύσεις  ,  τις  εκτυπώσεις  των  κύκλων 
λειτουργίας  της  μονάδας  για  10  έτη  τουλάχιστον.  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να 
πραγματοποιεί ζύγιση των αποβλήτων πριν την παράδοσή τους στη μονάδα επεξεργασίας 
ΕΑΑΜ & ΜΕΑ.


